
Sibylle (of Beliken) was het negende kind 
in het gezin van de glazenmaker in het 
Gelderse Buren. Gezien haar afkomst zou 
je niet verwachten dat zij, in die tijd, een 
geleerde vrouw zou worden. Mogelijk 
heeft zij een groot deel van haar opvoe-
ding en opleiding genoten dankzij haar 
vriendschap met  Maria van de Water, die 
een aristocratische achtergrond had, want 
uit haar geschriften blijkt dat zij zowel 
het Latijn als Frans en Spaans beheerste. 
Sybilles gedrevenheid, leergierigheid en 
haar kritische, schrandere geest zullen ook 
in het gezin Van de Water opgevallen zijn. 
Al vroeg verdiepte zij zich in het geloof, 
waarna zij zich afkeerde van haar doops-
gezindheid en zich aansloot bij de gerefor-
meerden. Waarschijnlijk vlak voordat zij 
als zeventienjarige (1638) in het huwelijk 
trad met de Friese apotheker Upke Har-
menszoon Wytzema, met wie zij in Kollum 
ging wonen. Daar verkeerde zij al spoedig 
in kringen van adel en hoogopgeleiden. Of 
zij toen al schreef is niet geheel duidelijk, 
maar Syperda schrijft: ‘Zij was zonder twij-
fel een buitengewone persoonlijkheid, een 
zeer begaafde vrouw. Een ‘savante’, in wier 
geschriften aanhalingen uit de Romeinsche 
[oudheid] zeer gewoon zijn, en die den 
Franschen wijsgeer Montaigne aanhaalt 
[alsof] zij hem kende.’

Appingedam
In 1644 verhuisde zij met haar man naar 
Appingedam, maar bleef nauwe banden 
onderhouden met haar Friese kennissen-
kring. Ook in Appingedam bouwde zij 
een  interessant netwerk op en werd een 
welkome gast bij de familie Ripperda van 
de borg ‘Huis te Farmsum’. Daar mocht zij 
gebruikmaken van de bibliotheek en ken-
nis van de borgvrouwen. Zij wist veel van 
geschiedenis en medicijnen, maar vooral 
van de bijbel en de theologie en legde zich 
toe op poëzie. Zij begon met het schrijven 
van gedichten. Haar eerste bundel In rym 
gestelde claeg-lieden Jeremiae, met verlichtin-
ge derselver verscheen in 1645. Daarmee 
was zij de eerste Nederlandse vrouw die 
een bundel godsdienstige poëzie uitgaf. 
Omdat dit eigenlijk niet hoorde voor een 
huisvrouw, verklaarde ze dat ze alleen de 
pen opnam als het huishoudelijk werk het 
toeliet.
Inmiddels was zij in contact gekomen met 
predikant Sibrandus Francisci Eydelshe-
mius, waarmee zij gezamenlijk het werk 
Spreeckende Schildery (1646) uitgaf. Hierin 
scheef hij proza en zij in dichtvorm, waar-
in zij zich fel afzette tegen de huichelarij 
en misstanden in de Damster gemeente. 
Een diepgaande twist tussen Eydelshemius 
en zijn ambtsgenoot Pimperling lag daar-
aan ten grondslag. Dit veroorzaakte grote 
beroering en tweespalt binnen de kerkelij-
ke gemeente, waarna zij en haar man wer-
den uitgesloten van het Heilig Avondmaal. 
Maar zij bleef dichten.

Constantijn Huygens
Toen Stadhouder Willem II  in 1648 
Groningen bezocht, kwam in zijn gevolg 
ook de beroemde dichter en ‘’s Prinschen 
Geheimschrijver’ Constantijn Huygens 
mee. Wachtend op de vredesbesprekingen, 
schreef en publiceerde hij een gedicht in 
het Latijn. Sibylle vond het zo mooi dat zij 
het vertaalde. Nadat zij het aan Huygens 
had toegezonden ontstond er een briefwis-
seling in dichtvorm, waarin Huygens zijn 
lof niet onder stoelen of banken stak en 
ook in ruimere kring verspreidde. 

Lofzangen
Van vele kanten kreeg Sibylle lofdichten 
toegezonden, niet alleen van Huygens en 
Eydelshemius, – hij noemde haar ‘mijn 

Damster Sappho’ (een lyrische oud-griekse 
dichteres) – maar ook vanuit Friesland. 
Zo schreef drukker Claude Fonteyne, die 
Spreeckende Schildery uitgaf: ‘Gezegende 
Sibyll’! in wien Godt heeft ghegoten meer 
Breyn, en Kunst, als in veel Mannen is 
besloten’ en hij maakte een anagram van 
haar naam: ALLE BREYN IS IN V GEHUYST.

Groningen en verder
In 1654 verhuisde het gezin naar Gro-
ningen vanwaar zij haar dichterlijke 
correspondentie voortzette, maar wel in 
getemperde vorm omdat zij zich aan haar 
dochtertje, en het tweede kind dat op 
komst was, wilde wijden. Wel verschenen 
in 1656 nog enkele van haar gedichten in 
Klioos kraam, een dichtbundel van noorde-

lijke dichters, waardoor zij ook in Holland 
meer bekendheid krijgt. Maar daarna stop-
te zij en verdween zij uit de belangstelling.
Haar eerste dochter overleed in 1646 en na 
het overlijden van haar man verhuisde zij 
in 1662 weer naar Buren. Zij hertrouwde 
in 1674 en na in 1691 nogmaals weduwe te 
zijn geworden stierf zij in 1699 te Veenen-
daal.
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Sibylle van Griethuysen zet 
Appingedam op zijn kop
Sibylle van Griethuysen (1621-1699), afkomstig uit het Gelderse Buren, getrouwd met 
een Friese apotheker en neergestreken in Appingedam, deed als eerste Nederlandse 
godsdienstig dichteres wijd en zijd van zich spreken.
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Sibylle van Griethuysen (1621-99). geschilderd door Arnoud van Halen, 1700-1732. - Schilderij: collectie Rijksmuseum


